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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående 
minnesanteckningar 

Hans Wiklund 

RADON 211213. 
Bilaga p 1. 

2  Utfall indikatorer inom 
RADONs ansvarsområde 

 

a) Genomförda aktiviteter 
i Handlingsplanen för 
HRS4R. 

b) Kompetensförsörjning 
c) Arbetsmiljö för 

medarbetare och 
studenter 

d) Hållbar utveckling 

 

Per Ragnarsson, Annika Renström 

Rådet diskuterar utfall i enlighet med 
bilaga p 2 B. 

 

 

 

 

 

Underlag. 
Bilaga p 2 A-B. 

3  Verksamhetsplaner med 
utgångspunkt i 
universitetsgemensam VP – 
information och 
erfarenhetsutbyte 

1. Presentation av 
respektive 
verksamhetsplan (ca 10 
min per verksamhet) 

a) Medfak 

b) Samfak 

c) Humfak 

d) Teknat 

e) UmUB 

f) LH 

g) UF 

2. Hur kommer vi lägga 
upp respektive VP-
process?  

 

Rådets delger arbetsgång och 
erfarenheter från respektive verksamhet.  

Medicinsk fakultet 
Fakulteten låter varje prefekt presentera 
för fakultetsnämnden behov och nuläge 
inför kommande verksamhetsperiod.  

Samhällsvetenskaplig fakultet 
Planerar att förändra planprocessen 
tidsmässigt inför 2023. Kansliets 
huvudsakliga roll att utgöra stöd i 
beredningsprocessen för institutionerna. 
Tre saker lades till i nu fastställd plan för 
2022; psykosociala arbetsmiljö 
(arbetsbelastning och återgång efter 
pandemin mm), profilområden samt 
översyn av HR-stödet. I övrigt kan det  
kan det finnas skäl att den 
universitetsgemensamma budget- och 
verksamhetsplaneringsprocess 
samordnas tidsmässigt. 

Humanistisk fakultet 
 Fokus ligger på arbetsmiljö och 
arbetsbelastning samt 
kompetensförsörjning som 
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förutsättningar för att bedriva god 
utbildning och forskning.  

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet  
Treårig verksamhetsplan som inte 
reviderats. Processen inför ny plan 
kommer likna föregående beredning. 
Arbetet kommer ske i nära samarbete 
med prefekter och fakultetsnämnd. Två 
till tre prioriterade områden ska anges 
från institutionerna.  

Universitetsbiblioteket 
Tidigare en mycket omfattande plan 
medan nu gällande plan är mer  
sparsmakad med tre övergripande teman; 
Stöd och service, Kreativa 
kunskapsmiljöer samt Hållbart arbetsliv. 
Teman som sedan mynnar ut i aktiviteter. 
Kommande plan kommer koppla till 
budget och än en mer stringent plan 
utifrån verksamhetens behov.  

Lärarhögskolan 
Nu gällande plan utgår i högre 
utsträckning från ett bottom down 
perspektiv jämfört med tidigare plan. 
Lärarhögskolans dag kommer utgöra ett 
forum och startskott för kommande 
verksamhetsplan. Lärarhögskolans 
ledning kommer då presentera och 
inhämta idéer genom gruppdiskussioner 
inför ny plan. 

Universitetsförvaltningen 
Kommer genomföra planeringsdag med 
enhetschefer samt dialoger med 
fakultetsledningar. Fokus kommer ligga 
utmaningar för enheterna och 
gemensamma frågor på för hela 
förvaltningen.  
Eventuellt att tidigarelägga fakulteternas 
dialog med förvaltningen för att öka 
påverkan i fråga om budgetprocessen.   

4  Inspel till Umu VP 2023-2025 Annika Renström ger en bakgrund om 
processen för den 
universitetsgemensamma 
verksamhetsplanen för 2023-2025.  

Rådet diskuterar nu gällande plan och ser 
i stort att de teman som anges är giltiga 
för fakultetsgemensamma nivån.  

Verksamhetsplan 2020-2022. 
Bilaga p 5.  
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5  Återgång efter pandemin Rektor kommer att gå ut vecka 9 med 
information om inriktning och ram för 
återgång till arbetsplatsen. Detta som 
stöd för chefer och inriktning för 
medarbetare. 

 
 
 
 

 Anmälda Frånvaro  

 Per Ragnarsson, ordförande 
Boa Drammeh 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Åsa Boily 
Ann-Christin Edlund 
Richard Olsson 
Hanna Rantamäki 
Lena Högback 
Ali Foroutan-Rad 
Daniel Andersson,  

Hans Wiklund  

 


